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Milí čtenáři, 
jaro je v plném proudu a my Vám přinášíme další číslo Křimdy. Dočtete se v něm, jak se 

na naší škole slavily Velikonoce, uvidíte, jak proběhla návštěva dětí z Německa nebo jak 

vznikal žákovský parlament. Přejeme Vám dostatek sil na finále tohoto školní roku          

a držíme palce deváťákům, kteří právě procházejí přijímacím řízením, aby vše dopadlo 

k jejich spokojenosti.  

                                                                                        Vaše redakční rada  
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 Na naše otázky odpovídala paní učitelka Mgr. Ivana Knapová 
 

 

1. Máte nějaké zajímavé vzpomínky 

na děti, které jste v minulosti učila?  

Vzpomínky ještě žádné nemám, začala 

jsem učit teprve nedávno, ale moji 

třeťáci jsou bezva rošťáci. 

2. Chtěla jste vždycky učit? Jaké bylo     

v dětství vaše vysněné povolání?  
V dětství jsem si asi jako každá malá 

holčička hrála na paní učitelku, ale 

tehdy jsem nepřemýšlela, že bych jí 

byla. Chtěla jsem být letuškou                

a poznávat cizí země, jazyk, kulturu.  

3. Co ráda děláte ve volném čase?  

Mám ráda procházky s naším pejskem. 

Často jezdím na kole nebo kolečkových 

bruslích a ráda cestuji.  

4. Na co ráda vzpomínáte z vlastních 

školních let?  

Nejraději vzpomínám na střední školu, 

byli jsme bezva parta, co nezkazila 

žádnou legraci a drželi jsme vždy spolu. 

5. Co se vám na dnešních dětech 

nelíbí? A naopak, co se vám na nich 

líbí?  

Vadí mi, že dnešní děti málo 

komunikují, čtou a sportují. Uzavřou se 

do virtuálního světa a nemají kamarády 

– myslím tím ty fyzické – se kterými se 

pošťuchují, smějí se, dovádějí a tráví 

čas venku. Na dětech se mi líbí jejich 

spontánnost, nadšení, a že mohou být 

sami sebou. Každé dítě je jiné a to je 

dobře. 

6. V jakém předmětu jste nejvíce 

vynikala a který vám naopak nebyl 

příjemný?  

Nedá se říci, že bych v nějakém 

předmětu vynikala, bavil mě přírodopis, 

zeměpis, český jazyk a matematika. 

Naopak neoblíbený předmět byla 

fyzika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Je něco, co byste na této škole ráda 

změnila?  
Na naší škole jsem spokojená. Mám 

třídu bezvadných dětí, se kterými se 

nenudím, ať v dobrém i zlém,                

a výborný kolektiv kolegyň, které mi se 

vším poradí.  

 8. Máte z něčeho strach?  

Už jako malá jsem měla strach z výšek         

a zůstal mi dodnes.  

9. Kdybyste vyhrála 10 milionů, co 

byste s nimi udělala?  

To se mi fakt nemůže stát , ale kdyby 

přece, pořádně bych je roztočila. 

10. Jaké je vaše oblíbené jídlo? 

Jídlo miluji. Nejraději mám řízek 

s bramborovým salátem a svíčkovou.  

11. Měla jste někdy chuť nechat 

profese učitelky?  

Ne, neměla. Na základní škole učím 

teprve druhým rokem a jsem plná 

nadějí a ideálů. Snad mi dlouho vydrží.  

12. S kterou postavou z historie nebo 

současnosti byste se chtěla setkat             

a proč? 
Strašně ráda cestuji a komunikuji, 

setkala bych se s každým, kdo by mě 

nějakým způsobem obohatil, ať 

z historie nebo současnosti. Vždyť 

každá doba má své kouzlo. 
 

 

Anna Cieslarová, Tereza Skládalová 

 

INTERVIEW 
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NOVINKY OD NÁS 

Žákovský parlament 
 Účast ve volbách do žákovského parlamentu, které se na naší škole konaly poprvé                    

6. a 7. března, byla vysoká - 74 %. Žáci si ze svých řad vybrali 13 zástupců. Ve třech třídách, kde 

kandidáti dosáhli stejného počtu hlasů, proběhly ve středu 9. března doplňkové volby. V nich byli 

zvoleni zbývající tři zástupci. Každá třída 2. stupně bude mít tedy v parlamentu dva žáky. Volby do 

školního parlamentu zorganizovala paní učitelka Adéla Koryntová. Členy žákovského parlamentu byli 

zvoleni: 
 

6. A     Vojtěch Göpfert, Kateřina Hovorková 

6. B     Amálie Balážová, Juraj Chovan 

7. A     Adam Motl, Markéta Růžičková 

7. B     Richard Krysta, Lucie Pondělíčková 

8. A     Tomáš Náměstek, Tomáš Merta 

8. B     Petr Řehák, Lucie Hájková 

9. A     Georgios Polakis, Kristýna Kulfánková 

9. B     Johanna Javorová, Dominika Jarošová 

 

 V pondělí 13. března se sešli nově zvolení zástupci u paní ředitelky, která je slavnostně 

přivítala a pogratulovala k jejich zvolení.  3. dubna se konalo první zasedání parlamentu a nyní se 

schází každé pondělí o velké přestávce. 

                                                                                                         Mgr. Adéla Koryntová 

 

 
VOLEBNÍ ÚČAST 

Třída Počet žáků Celková účast   1. den 2. den 

6.A 25 15 60% 7 8 

6.B 25 17 68% 13 4 

7.A 25 16 64% 13 3 

7.B 26 25 96% 22 3 

8.A 19 16 84% 14 2 

8.B 20 20 100% 14 6 

9.A 18 13 72% 8 5 

9.B 19 9 47% 5 4 

Celkem 177 131 74% 
96 

(54%) 
35 

(20%) 
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NOVINKY OD NÁS 

Lehkou nohou do 1. třídy 
 V letošním školním roce se zápis do 1. tříd poprvé konal v měsíci dubnu. Na naší škole 

proběhl ve dnech 4. a 5. dubna. Předcházel mu, tak jako každoročně, Den otevřených dveří, a to ve 

čtvrtek 16. března. Rodiče mohli vstoupit do vyučování, prohlédnout si naši školu a vyptat se na vše, 

co je zajímá. 

 Vedení školy a paní učitelka Mgr. Pavla Homolová rovněž navštívily naši spádovou 

Mateřskou školu Boloňská, kde na setkání s rodiči předškoláků odpovídaly na otázky týkající se 

organizace zápisu a připravenosti dětí na školní docházku. 

 V pondělí 20. března se konala v sále hasičské zbrojnice beseda pro rodiče pod příznačným 

názvem Lehkou nohou do 1. třídy. Beseda na téma školní zralost a připravenost proběhla pod záštitou 

Bc. Jitky Kolářové, zástupkyně starosty pro školství. Organizoval ji Odbor školství, kultury                 

a zdravotnictví ÚMČ Praha 15 společně s Mateřskou školou a SPC Milánská. Rodiče měli příležitost 

potkat se se zástupci všech základních škol Prahy 15 a konzultovat s Mgr. Hanou Otevřelovou, 

speciálním pedagogem, rodinným terapeutem a odborníkem na přípravu předškoláků, Mgr. Šárkou 

Wagenknechtovou, klinickým logopedem, a Mgr. Ilonou Hulínovou ze Speciálně pedagogického 

centra pracoviště Praha 15. Rovněž byly rodičům nabídnuty materiály k přípravě předškoláků. 

 V úterý 21. března pak navštívili budoucí prvňáčci z MŠ Boloňská vyučování v prvních 

třídách. Zasedli poprvé do školních lavic a zahráli si na školu. K zápisu tak přišli již bez obav a do 

známého prostředí. 

 Věřím, že lehkou nohou vstoupí do 1. třídy nejen naši budoucí prvňáci, ale i jejich rodiče. 

Budeme se na ně moc těšit. 

                                                                                         PaedDr. Světlana Vojtová 
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NOVINKY OD NÁS 

Zápis do 1. tříd 
 Zápis do 1. tříd proběhl ve velmi slavnostním duchu. Budoucí prvňáčci přišli 

předvést, co všechno už umějí. Poznali některé paní učitelky naší školy a vybrali si 

dárečky, které pro ně děti z naší školy připravily. Na chodbách jim byly oporou pohádkové 

bytosti, jež představovali žáci pátého a sedmého ročníku. Byť byly některé děti zprvu 

trošku nervózní, brzy se zbavily ostychu a bylo vidět, že už se na září těší! 

                                                                    Mgr. Kateřina Nováčková 

 

6 



 

NOVINKY OD NÁS 

Divadelní soutěž Come and Show 

 Jako každoročně se i letos před Velikonocemi náš dramatický kroužek zúčastnil 

celopražské soutěže Come and Show, která proběhla ve dvou dnech.  

 První den soutěžili žáci v kategorii intermediate (5. - 6. třída). Naši školu 

reprezentovaly dvě skupiny: 

Vendy Kubová, Kira Machačkova, Kryštof Mikula, Anetka Svobodová, Emička Balková, 

Martin Luňák, Anežka Raková, Prokop Spálenka – hra Interruptions 

Vojta Göpfert, Adam Rusňák, Anička Mikulová, Bára Michková – hra The Lost Book 

V konkurenci šestnácti týmů obsadily obě skupiny 2. místa. 

 Druhý den se soutěže poprvé zúčastnily děti ze třetích a čtvrtých tříd v kategorii 

begginers: 

Anička Streblova, Anetka Křížová, Linda Karásková, Terezka Bubeníčková, Kristýnka 

Kůželová, Zuzka Havlíčková, Anička Šetinová, Rozálka Hajnerová, Emilka Pospěchová – hra 

The Wise Owl. Naše nejmenší herečky obsadily 1. místo.  

 Všem žákům moc gratulujeme a pomalu se začínáme připravovat na závěrečné 

červnové vystoupení. 

                                            Mgr. Jana Rusňáková, Ing. Hana Tomší 

 

Krajské kolo konverzační soutěže v německém jazyce 
 V úterý 7. března 2017 se konalo na Gymnáziu Nad Alejí krajské kolo konverzační 

soutěže v německém jazyce. V kategorii IIA soutěžilo celkem 11 vybraných žáků 

pražských základních škol, vítězů obvodních kol. Naše žákyně Svitlana Slipchenko z třídy 

9. B, která postoupila z 1. místa obvodního kola, se všech úkolů zhostila opravdu velmi 

dobře. A to nejen díky tomu, že se na soutěž svědomitě připravovala. Soutěžení trvalo 

celé dopoledne a po absolvování všech částí (poslech s porozuměním, představení se, 

vyprávění na vybrané téma a popis obrázku) porota pečlivě vyhodnotila všechny výsledky. 

Svitlaně Slipchenko moc gratulujeme k úspěchu, že se dostala do krajského kola a nakonec 

obsadila pěkné 9. místo. 

        Mgr. Jana Ludwig 
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NOVINKY OD NÁS 

Němečtí studenti opět u nás 
 Od neděle 2. dubna do pátku 7. dubna nás navštívili němečtí studenti z gymnázia Burgkunstadt, 

kteří u nás a v rodinách našich českých žáků naplno prožili celý týden. Tento rok to bylo již po 

jednadvacáté. Program byl opravdu nabitý: návštěva centra Prahy, prohlídka nádherného města Kutná 

Hora, celodenní výlet s exkurzí ve Škodovce v Mladé Boleslavi a návštěva zámku a labyrintů v Loučni. 

Německé děti si také naplno užily odpolední programy ve svých hostitelských rodinách, které se o ně 

velmi hezky staraly. V neposlední řadě měly možnost si prohlédnout naši školu a nahlédnout do 

vyučování. 

 Touto cestou bychom chtěli všem hostitelským rodinám, pedagogům, dalším pracovníkům školy    

a organizacím, které nás finančně každoročně podporují, poděkovat za jejich angažovanost, péči               

a nasazení.   

 Již teď se všichni těšíme na pobyt našich žáků v Německu, který proběhne od 21. do 26. května.  

                                                                                            Mgr. Jana Ludwig 
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NOVINKY OD NÁS 

Vážená paní ředitelko, vážení zaměstnanci školy, vážení rodiče a žáci! 

 

 Již několik let se podílíte na sbírkách pro náš azylový dům Rybka v Husinci a ve Studené. Vaše 

sbírky byly vždy úžasné a pro naše klienty nezastupitelné. Ať se to týkalo klasických sbírek, jako je 

oblečení, hraček, věcí do domácnosti nebo dárků pro naše děti na Vánoce. 

 Vzhledem k tomu, že již nemáme k dispozici skladovací prostory, kde se věci pro azylové domy 

třídily,          a zároveň tam byly uloženy pro další potřebu nejen naši, ale i lidí na okraji společnosti v Týně 

nad Vltavou a okolí, kde jsme sklady měly, nemůžeme již další sbírky pořádat. Velmi mě to trápí, protože 

jste nám všichni, jako jedni z  mála, hodně a nezištně pomáhali. A také vím, že to nebylo z povinnosti, ale 

že Vy všichni máte velká a otevřená srdíčka. Rovněž obdivuji i Vás, milí žáci, jak moc jste se dětem, které 

to v životě od malička nemají vůbec jednoduché, snažili pomoci.  

 Dohodla jsem se proto s paní učitelkou Nekolovou, která vždy byla hlavní iniciátorkou těchto  

sbírek a na moji prosbu zajišťovala další věci pro nás důležité a zároveň v té době nedostupné ( el. sporák, 

pračka…). Ona by pro nás potřebné věci zajistila, samozřejmě ve spolupráci s Vámi. Bylo by to jen malé 

množství věcí, na které máme skladovací prostory. O hračky budeme mít i nadále zájem, neboť máme dvě 

školky, a peníze na ně nedostáváme. Navíc k nám přicházejí děti, jak jsem se již několikrát zmínila, které 

hračky nikdy neměly. A také já hračky schovávám našim dětem na Vánoce. 

 Vážení, chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za to, že jste s námi šli tu dlouhou, nelehkou 

cestu a že jste nám na ní pomáhali. Je mým velkým přáním, milí žáci, že i „moje děti“ jednou budou mít 

taková srdíčka, jako máte Vy a budou vždy tam, kde je bude někdo potřebovat. 

 A jen pro Vaši informaci, některé děti z našeho azylového domu Rybka jsou se svými rodiči nyní 

v Anglii       a Kanadě. A mám informaci, že si vedou ve škole velice dobře, ovládají angličtinu a získaly již 

několik vyznamenání a medailí. Z toho mám pochopitelně velikou radost, protože vím, že naše práce má 

smysl a není zbytečná.  

 Ale na počátku byla Vaše nezištná pomoc, za kterou jsem moc vděčná a za kterou Vám všem velmi 

ze srdce děkuji. 

                                    S pozdravem a úctou 

                Eva Dvořáková 

          ředitelka azylového domu Rybka Husinec a Studená 

 

Prevence na naší škole aneb  

Moderní je nekouřit  
 O programu proti kouření pro menší děti „Nekuřátka“ 

jste byli informování v minulém čísle našeho školního 

časopisu. Nyní se zaměříme na starší žáky. I letos jsme využili 

finanční podpory Úřadu Městské části Praha 15 a absolvovali 

jsme program „Típni to“ v 6. – 9. ročnících. Program zajišťuje 

Česká koalice proti tabáku. Je odborně garantován MUDr. 

Evou Králíkovou, CSc., vedoucí III. interní kliniky I. LF UK   

a VFN v Praze. 

 Zhruba devádesátiminutové bloky v jednotlivých 

třídách vedou studenti z lékařské fakulty. Děti si upevní 

poznatky z tabákové problematiky, na základě kterých budou 

moci lépe vyhodnotit všechny rizika spojená s kouřením, 

formují své vlastní postoje ke kouření. 

A nezapomeňte: „Moderní je nekouřit.“ 

                                             Mgr. Květa Nekolová 
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                                                            NOVINKY OD NÁS 

Srdíčkové dny na naší škole 
 V březnu proběhla na škole celostátní sbírka Srdíčkové dny. Mohli jsme si zakoupit 

propisku, magnetky se zvířátky, náramky nebo pravítka. Přispívalo se Ondráškovi na rehabilitace, 

které mu velmi pomáhají. Pomůže se i dalším vážně nemocným dětem v celé naší republice, kterým 

se s naší pomocí kromě rehabilitačních a ozdravných pobytů uhradí nejrůznější kompenzační 
pomůcky. A nyní pozor! Finanční částka 5 000,- Kč, kterou jsme získali prodejem předmětů s logem 

Život dětem, byla rekordní. Poděkování patří dětem, rodičům a všem zaměstnancům školy. A pocit, 

že umíme pomáhat, stojí za to. 

                                                                                   Mgr. Květa Nekolová 
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                                                            NOVINKY OD NÁS 

Dřevěné divadlo  
 V úterý 28. března k nám přijel náš oblíbený herec Honza Hrubec s novou pohádkou O Palečkovi. 

Někteří  z nás se stali herci a pohádku s Honzou bravurně zahráli. Sklidili jsme velký potlesk. Škoda jen, 

že letos tu byl Honza Hrubec se svým divadýlkem naposledy. Nevadí, už se teď těšíme, že k nám v září 

opět zavítá s novou pohádkou. 

 Jak vidí Palečka děti, si můžete prohlédnout na obrázcích pod textem. 

                                                                                                                        Marta Pospíšilová 

 

Hudební dílny Studia Rolnička 
 Dne 5. dubna 2017 na naši školu opět zavítal pan Virgler, dětmi  mnohdy  nazývaný „pan 

Rolnička“. Jednalo se o zajímavý pořad Studia Rolnička, který pravidelně naše žáky obohacuje o nové 

písničky, seznamuje je s hudebními nástroji, přibližuje lidové nástroje a tradice.  

 Tentokrát menší žáky čekala pohádka „Byl jeden dudák“. Pan sbormistr dětem nejen představil  

netradiční hudební nástroj – dudy, ale sám se objevil v lidovém kroji. Na dudy opravdu mistrně 

doprovodil několik lidových písní, které děti naučil a ještě – jako vždy – rozdal dětem obrázky pro 

hezkou vzpomínku. 

Malí zpěváčci z 2. A následně v krátké slohové práci uvedli tyto postřehy: 

 Jirka: „Zaujalo mě, kolik písniček uměl hrát na dudy. Dudy jsou dechový nástroj...“ 

 Adam B.: „Pan Rolnička hraje na housle. Housle hrají  hezky...“ 

 Ondra: „Přišli jsme do společenské místnosti. Líbily se mi všechny písně.“ 

 Zdeňka: „Příběh je o Martínkovi, který byl truhlář, ale místo toho hrál na dudy.  Pohádka byla 

                           zpívaná a veselá. Moc se nám to líbilo a bavilo nás to.“ 

                                                                                                 Mgr. Jaroslava Hýková 
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                                                            NOVINKY OD NÁS 

Zářivá hodina moderní chemie 
 V rámci zatraktivnění a zpestření přírodovědných předmětů a oslavy Dne Země proběhla          

v  pátek 21. dubna v učebně fyziky „Hodina moderní chemie“. Jedná se o projekt, se kterým VŠCHT 

navštívila naší školu již pošesté. Tentokrát studenti seznámili naše žáky s podstatou luminiscence – se 

schopností některých chemických sloučenin vyzařovat světlo. V přírodě se s tímto jevem můžeme 

setkat například u světlušek. Ty mají na svém zadečku dvě látky, které vyzařují světlo, jež tyto 

tvorečky tolik proslavilo. Dále se s tímto jevem můžeme setkat v kriminalistice, protože i zaschlá         

a setřená krev nechá na povrchu stopu krevní soli, která reaguje s látkou zvanou luminal a září. 

Luminiscenční schopnost mají i některé běžné látky jako chlorofyl v listech, kurkumin v kari nebo 

chinin v toniku. Luminiscence se využívá jako ochranný prvek na bankovkách a dokumentech nebo 

jako rozjasňovače v pracích prostředcích a zubních pastách.  

 Hodina byla opět vedena interaktivně. Žáci se zapojovali do diskuse a stali se pomocníky při 

prezentaci pokusů. Největší ohlas získaly pokusy s lightsticky, se zvýrazňovači a lasery. V rámci 

projektu VŠCHT je nabízena řada dalších témat. Už se těšíme na další setkání s „moderní chemií“. 

                                                                                  Mgr. Kamila  Merxbauerová 
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NOVINKY OD NÁS 

Kurikulární odpoledne s matematikou prof. Hejného aneb  

Kavárna pro rodiče a děti 
V úterý 28. března si děti ze tříd 2. B a 3. A připravily pro své rodiče představení matematiky profesora 

Hejného. Na jedno odpoledne si tak všichni vyměnili role - rodiče dostali žákovské knížky a z dětí byli učitelé. 

Cílem akce „Matematická kavárna“ bylo společně a příjemně strávit odpoledne, představit si některá 

prostředí z matematiky profesora Hejného a umožnit dětem, aby mohly předvést, co všechno se ve škole učí . 

Při této příležitosti si děti samy vyzkoušely roli učitelů, když návštěvníkům „kavárny“ představovaly pravidla 

jednotlivých prostředí a učily je řešit úlohy. Děti se své úlohy zhostily velmi úspěšně a návštěvníci ocenili,         

s jakým nadšením děti matematiku vysvětlovaly. V nabídce matematických prostředí byla tentokrát Dřívka, 

Sova, Krychlové stavby a Biland. 

Zatímco ve třídách se vyučovalo, na chodbě bylo přichystáno posezení s dobrou kávou i výbornými 

dobrotami, které nám napekli nejen rodiče, ale dokonce i někteří žáci! Velmi za to všem děkujeme! Bylo to 

příjemné odpoledne a těšíme se, že si jej někdy zopakujeme.  

                                                                                                      Mgr. Kateřina Nováčková 
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NOVINKY OD NÁS 

Matematické soutěže na ZŠ Křimická  
Tak jako každý rok, i letos se na naší škole konala mezinárodně koordinovaná soutěž 

Matematický klokan. V roce 2016 se této soutěže účastnilo přes 6 milionů soutěžících z více než 

60 zemí celého světa sdružených v asociaci Kangourou sans frontieres, jejíž koordinační centrum 

je v Paříži. K milionům soutěžících se 17. dubna 2017 přidalo i 60 žáků naší školy. V kategorii 

Benjamin nejlépe uspěli: 

 1. místo: Antonín Votava (87 bodů), 6. A 

 2. místo: Julie Sobková (82 bodů), 6. B   

 3. místo: Lucie Pondělíčková (82 bodů), 7. B 
V kategorii Kadet se k nejlepším výsledkům propočítali: 

1. místo: Ondřej Kolář (78 bodů), 9. B 

2. – 3. místo: Matěj Louda (63 bodů), 9. A, Jan Němec, 9. B  

Ve třetím čtvrtletí se také konalo obvodní kolo Matematické olympiády pro kategorie        

Z6, Z7 a Z8. Na Základní škole Kodaňská nás 4. dubna reprezentovala Anna Cieslarová a stala se 

úspěšnou řešitelkou.  

Soutěže uzavře v tomto školním roce obvodní kolo Pythagoriády, která proběhne                  

17. května. Všem, kdo se do soutěží zapojili, gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů                   
i v budoucnu. 

                                                                                   Mgr. Jaroslava Sýkorová 

 
 

 Soutěž Matematický klokan proběhla na 1. stupni ve dvou termínech: 17. a 20. března. Mladší 

žáci soutěží v kategorii Cvrček, která je určena pro 2. a 3. ročníky. V této kategorii se zúčastnilo      

126 dětí. V kategorii Klokánek (4. a 5. ročníky) soutěžilo 91 dětí. Nejúspěšnější řešitelé jsou:  

Kategorie Cvrček: 

 1. místo: Daniel Aubrecht (85 b.), 3. C 

 2. místo: Tereza Mazancová (80 b.), 3. C   

 3. místo: Jan Alexander Wittberger (75 b.), 3. A  

Kategorie Klokánek: 
 1. místo: Jana Koďousková (114 b.), 4. B 

 2. místo: Matěj Jumar (98 b.), 5. B  

 3. místo: Albert Bakus, David Košata (90 b.), 5. B  

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme. 

                                                                                                    Mgr. Pavla Homolová 
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NOVINKY OD NÁS 

Vítání jara na Křimické 
 Vítání jara v naší škole bylo tradičně velkolepé. Již v únoru jsme se pustili do příprav. Děti 

nacvičovaly jednotlivá vystoupení na besídku a při práci na výrobcích do tržnice se těšily na jaro. 

 Celé to čekání na jaro bylo tedy veselé a v úterý 11. dubna vyvrcholilo ve vyzdobené škole  

besídkou a tržnicí pro rodiče. Ti se přišli podívat, co jejich ratolesti dokážou vyrobit i předvést na podiu. 

Podle potlesku byla besídka opět skvělá, a tak všichni odcházeli nejen s velikonočními drobnostmi         

z tržnice, ale i s pěkným uměleckým zážitkem z besídky. Jak se nám vše zdařilo, je vidět i na 

fotografiích z letošních Velikonoc. 

                                                                                      Mgr. Magdalena Hepnerová 
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NOVINKY OD NÁS 

 Výrobky do velikonočního jarmarku se velmi povedly, ostatně jako každý rok. Celý 2. stupeň 
v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností natíral, lepil, vázal, maloval, kreslil, vystřihoval. 

Výsledkem jsou překrásné velikonoční věnce, velikonoční přání nebo květinové kouličky. Ostatně: 

„Posuďte sami.“ 

                                                                                       Mgr. Květa Nekolová 
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NOVINKY OD NÁS 

Střípky z velikonoční besídky 
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NOVINKY OD NÁS 

Basketbalový turnaj POPRASK 
 Děvčata naší školy, která vyhrála basketbalový turnaj Prahy 15, postoupila do semifinále Poháru 

pražských škol, které se konalo 6. března v TJ Sokol Žižkov. Zde si dívky zkusily zahrát basketbal na 

vyšší úrovni. Družstvo tvořily Adéla Tempelová, Kristýna Štěpánská, Dominika Jarošová, Tereza 

Černá, Zuzana Burianová, Daniela Márová a Vendula Máliková. Doprovázel je pan asistent David 

Fišer.   

 Do prvního utkání jsme nastoupily s tím, že to nebude tak lehké jako na Veronském náměstí, ale 

přesto jsme bojovaly z plných sil. Zápas jsme prohrály. Druhý zápas byl poměrně vyrovnaný, obě 

družstva měla stejný počet hráček a výkonnostně byly síly vyrovnané. Zápas jsme vyhrály. Třetí zápas 

jsme hrály o postup do finále, moc jsme si nevěřily, ale  nakonec se nám dařilo a postoupily jsme. Měly 

jsme velkou radost.  

 Dne 23. března jsme hrály finále. Na finále jsme se moc nepřipravovaly. První zápas jsme 

prohrály. Soupeřky byly mnohem silnější. Druhý zápas byl vyrovnaný, první půlku jsme prohrály, ale 

pak díky rychlým protiútokům a vyrovnávací trojce a koši v závěru jsme vyhrály. Poslední zápas           

o 5. místo jsme hrály se školou, se kterou jsme v semifinále prohrály. Tentokrát se nám však podařilo 

zvítězit. Nakonec jsme tedy skončily v celopražském turnaji na 5. místě. Celý turnaj jsme si velmi 

užily. 

                                                                                             Adéla Tempelová a Kristýna Štěpánská 

 

Pohár starosty Prahy 15 

Vybíjená dívek 4. – 5. tříd 
 V pořadí šesté soupeření škol Prahy 15 byla vybíjená dívek 4. a 5. tříd. Dívky po pečlivém 

nácviku předvedly výborný výkon. Ze čtyř vzájemných utkání prohrály pouze jednou a to s vítězem. 

Velká gratulace k 2. místu a velké díky za body do celkového hodnocení patří: Neli Ficové, Adéle 

Štěpánské, Andree Slavíkové, Veronice Černé, Kláře Mikuláškové, Amálii Řehákové z 5. C, Kateřině 

Machkové, Michaele Machkové z 5. B, Viktorii Horákové, Evě Moravcové ze 4. B, Zuzaně Kolouchové 

a Karolíně Kazílkové ze 4. A. Blahopřejeme. 

                                                                                               Mgr. Zuzana Piherová 

 

18 



 

NOVINKY OD NÁS 

Pohár starosty Prahy 15 

Florbalový turnaj mix 3. – 5. tříd 
 I letos se na naší škole uskutečnil turnaj ve florbalu 3. - 5. tříd o Pohár starosty  Prahy 15. Naši 

školu reprezentovali: David Nožina, Tomáš Johanovský, Matyáš Waltr, David Mikulášek, Šimon 

Knotek, Jan Dvořák, Michal Bielina, Vojtěch Svatoň, Vojtěch Soukup, Tadeáš Krutský, Patrik Švec        

a Jan Trojan. Všichni trénovali pod vedením pana učitele Cardy. Všem žákům děkujeme za krásné        

4. místo a přejeme mnoho dalších úspěchů.  

                                                                                                       Adéla Tempelová 

 

(Mini)házená na Křimické  
 Dovršením tříkolové soutěže „Uhříněveské ligy miniházené“ ve školním roce 2016/2017 se stal 

závěrečný turnaj, který se letos konal ve čtvrtek 23. února u nás na Křimické. 

Atmosféra byla po celou dobu této pěkné sportovní akce velmi přátelská, v duchu fair-play, ale přesto 

velmi napjatá a emotivní. Výsledky tohoto závěrečného kola se pak přičetly k výsledkům z předchozích 

dvou kol. 

 A teď k těm očekávaným CELKOVÝM výsledkům: 

V kategorii 1. - 3. tříd naše děti získaly výborné 2. místo z celkem šesti družstev. Je to opět obrovský 

pokrok oproti minulému školnímu roku. Moc všem sportovkyním a sportovcům gratulujeme a přejeme 

jim další sportovní úspěchy. 

 V kategorii 4. - 5. tříd naši starší (mini)házenkáři vybojovali také výborné celkové 2. místo.  I jim moc 

gratulujeme a těšíme se na další sportovní úspěchy našich dětí. 

                                                                         Mgr. Jana Ludwig 
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TALENT 

V tomto čísle vám přinášíme rozhovor s Jakubem Ondříčkem, žákem třídy 5. C.  Jakubovi se daří nejen 

ve škole, ale třeba i „na prknech, která znamenají svět“. 

  

Čemu se věnuješ ve volném čase?   

Účinkuji v divadelním představení „Alenka v kraji zázraků“ v divadle Hybernia. Také mě baví 

malování, právě teď mám rozdělané dva obrazy. Hodlám také zkusit nějaké castingy, chtěl bych si 

zahrát v reklamě. 

Jak ses dostal k malířství? 

Přes kamarády mého tatínka, kteří jsou malíři. Tatínek mě vzal na jejich výstavu a mně se jejich obrazy 

moc líbily. Hlavně mě zaujala zvláštní technika, tzv. kombinovaná tvorba. Nejvíc se mi líbily obrazy 

Aldina Popaji, což je malíř pocházející z Bosny, ale teď žije v Čechách.  

Víš, kolik obrazů už jsi vytvořil? 

To vím docela přesně. Je to celkem šestnáct obrazů. Můj nejoblíbenější se jmenuje Oheň. 

Jak dlouho ti trvá, než takový obraz namaluješ? 

Konkrétně obraz Oheň jsem tvořil tři týdny, každý den jsem na něm pracoval asi dvě hodiny. 

Tvé obrazy jsou i na výstavě. Kde? 

Jedna výstava je na zámku v Prčicích a ta druhá v Kutné Hoře. Aldinu Popajovi se totiž líbily mé 

obrazy, takže některé z nich vystavuje.  

 

A co tě přivedlo k muzikálu? 
O možnosti účinkovat v muzikálu jsem se dozvěděl od své dlouholeté kamarádky Matyldy Bartoňkové, 

která v Alence hraje. Zároveň jsem měl díky své učitelce z dramatického kroužku možnost zúčastnit se 

konkurzu a vybrali si mě.  

Co takový konkurz obnáší?  

Musel jsem předvést své pěvecké a taneční schopnosti. Zkoušeli naši fyzickou a zároveň pěveckou 

výdrž a nakonec improvizaci, tedy naše herecké a pohybové schopnosti. 

Jaká je tvá postava?  

Já hraji v company, tedy více postav. Znamená to, že se během představení musím několikrát rychle 

převlékat.  

Neovlivňují tě nějak tvé koníčky ve škole?   

Vůbec ne, s učením nemám problémy.  Hlásím se na gymnázia Omská a Budějovická. Mým snem je 

studovat na Budějovické, ale je tam velký nával. Ve škole mě nejvíc baví jazyky. 

Věnuješ se kromě herectví a malířství ještě něčemu jinému? 

Hrával jsem na housle, ale vůbec mi to nešlo, i když jsem se hodně snažil, a tak jsem toho nechal. Také 

jsem zpíval, ale teď už se nevěnuji ani tomu. 

Prozradil bys nám ještě, jestli by ses chtěl umění věnovat i v budoucnosti? 

V budoucnu chci povolání, kde se pracuje hlavou, ale herectví a malířství bych si rád nechal jako 

koníčky.  

                                                                                       Sára Nygrýnová, Kristýna Štěpánská 
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1. ROČNÍK 

Návštěva předškoláků z MŠ Boloňská 
Jako každý rok, tak i letos nás tradičně navštívili předškoláci. Dne 16. března 2017 se přišli do 

naší školy podívat děti z MŠ Boloňská. Naši prvňáčci se na ně těšili a chtěli jim ukázat, co se již 

naučili. Předvedli jim, jak umí číst ze slabikáře, počítat do 10 a za to dostali velkou pochvalu od svých 

učitelek z mateřinky. Také předškoláci se zapojili do výuky, u tabule četli písmenka a poznávali číslice. 

Zvládli i samostatnou práci – uvolňovací cviky, a dokonce dostali domácí úkol. Na závěr si všechny 

děti spolu zazpívaly. Předškoláci byli odměněni za to, jak byli šikovní. Naše paní učitelky se už těší, až 

přijdou v září do školy.  

                                                                               Mgr. Jana Vránková, Marta Pospíšilová 

 

Prvňáci se chystají na Velikonoce 
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2. ROČNÍK 

Druháci v zoo 
V pátek 17. března byli žáci druhých tříd 

na přírodovědné exkurzi v zoologické zahradě. 

Děti si předem připravily informace o vybraných 

zvířatech, o jejich potravě, nastudovaly si, kde 

žijí a různé zajímavosti. 

Během prohlídky zahrady s těmito 

informacemi ostatní žáky seznamovali. Všichni si 

to hezky užili, byl to velmi pěkný, slunečný den.  

                           Mgr. Ilona Karafiátová 

 

Na návštěvě u kováře 
 V pondělí 20. února se třída 2. B vydala na návštěvu do kovárny - Umělecké kovářství                  

a zámečnictví Beran v Hostivaři. Děti se seznámily s majitelem firmy, ostatními pracovníky a s učni, 

kteří docházejí do kovárny na praxi. Kovář pan Beran, který děti provázel, jim odhalil tajemství a krásu 

tohoto řemesla. Ukázal dětem stroje, nářadí a materiál, se kterým v kovárně pracují. Dokonce si děti 

mohly zkusit i kovat. Děti pojaly výlet jako projektový den. Po návratu do školy jsme si přečetli 

pohádku O kováři Paškovi a naučili se básničku Kovář. Děti si vytvořily i stojany, kde svým 

spolužákům představují své poznatky a zážitky. 

                                                                                                Ilona Kotíková 
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3. ROČNÍK 

Meziplanetární cestovní kancelář 
 Od první třídy se děti těšily na vesmír a konečně se ho ve třetí třídě dočkaly i v učebnici. Museli 

jsme toho samozřejmě náležitě využít, a tak jsme zpracovali projekt „Vesmírné cestovní kanceláře“. 

Každá skupinka dětí měla svoji cestovku a vozila své klienty na některou z planet sluneční soustavy. 

Samozřejmostí bylo znát podmínky, kam své klienty vozí, představit jim plán a náplň cesty                     

a zajímavosti o planetě. Jednou z prvních věcí, ke kterým děti došly, bylo, že učebnice ke zpracování 

projektu určitě stačit nebude. A tak se nám brzy ve třídě sešly encyklopedie o vesmíru. Někteří pátrali    

i na internetu. Hodně se kreslilo, četlo, psalo a vymýšlelo. Projekt končil prezentací posterů                    

a vzájemným hodnocením odvedené práce. 

                                                                             Mgr. Kateřina Nováčková 
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3. ROČNÍK 

Třeťáci na Jednom světě 
Tradiční festival Jeden svět se ani letos neobešel bez účasti žáků naší školy. 14. března jsme       

v kině Evald viděli tři dokumentární filmy, které zachycují život v různých částech světa od Ameriky po 

Českou republiku.  

Filmy Darované housle, Kimaru a kuřata, Bětka a chytré hlavičky byly velmi zajímavé. Každý    

z žáků si našel svého favorita. Zaujala nás i beseda s moderátory o tématech, která filmy zachycují.       

K festivalu jako obvykle patří výtvarná soutěž, do které přispějí svými obrázky i děti naší školy. V naší 

třídě 3. C již máme na základě dětské ankety vybraná tři díla. Ta poputují v červnu do nadace Člověk     

v tísni. Věříme, že naše obrázky zaujmou porotu i návštěvníky výstavy. 

                                                                                    Mgr. Zadražilová Lenka  

 

Exkurze v Microsoftu  
V pátek 17. března navštívili žáci 3. A a 3. B Microsoft. Měli možnost projít si zázemí firmy     

a vyzkoušet si „programování“. Nejen samotné informatické zaměření, ale i moderní vybavení celé 

budovy děti velmi zaujalo a probudilo v nich zájem o podobné zaměstnání. Od průvodců se děti 

dozvěděly, že nebylo snadné takové pracovní místo získat a že musí být člověk velmi dobrý, aby mohl 

uspět. Snad bude dětem i tato motivace pomáhat při učení. 

                                                                                                  Mgr. Kateřina Nováčková 
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4. ROČNÍK 

N@ výletě v iSvětě 
Žáci tříd 4. B a 4. C se dne 15. února 2017 vydali na 

netradiční divadelní představení do černého Divadla Metro, 

kde je čekalo humorné představení s názvem N@ výletě      

v iSvětě. Mottem tohoto představení byl citát Alberta 

Einsteina: „Obávám se dne, kdy vývoj technologie předčí 

vzájemné lidské vztahy. To potom svět bude mít generaci 

idiotů.“    

Představení se zabývalo vážně i nevážně současným 

životním stylem mladých lidí. Ukazovalo, jak moderní 

komunikační technologie řídí lidské osudy. Toto vše bylo 

ztvárněno pomocí výtvarných prvků černého divadla, tance 

pantomimy a hudby. Představení bylo částečně interaktivní, 

diváci měli možnost se ho účastnit a vyzkoušet si techniku 

černého divadla, která nám byla na konci odhalena.  

                               Mgr. Alena Lom 

 

Kámen, společník člověka 
Ve středu 22. března 2017 navštívily 4. B a 4. C výukový 

program v Toulcově dvoře, který měl název „Kámen, společník 

člověka“. Zajímavou a zábavnou formou, spojenou s odborným             

a srozumitelným výkladem, žáci hledali odpovědi na otázky od doby 

pravěku po současnost.  Např. jak musel být člověk v pravěku zručný, 

aby udělal z kamene zbraň, zkusili si ulovit mamuta či postavit 

z kamene hrad, který vydrží až do dnešních časů, odhalovali vlastnosti 

a rozdílnosti nerostů a hornin a v neposlední řadě pracovali i s různými 

druhy kamenů. Všechno to přesně zapadalo do učiva přírodovědy          

a dějepisu, pracovali také s přírodními materiály. Program byl vhodně 

upravený pro interiér (ten den venku pršelo), zaujal žáky a určitě 

rozšířil jejich znalosti.  

Protože se opravdu aktivně zapojili do všech činností a soutěží, 

obdrželi při odchodu za odměnu Kámen mudrců. 

                                                               Jitka Boudná 
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5. ROČNÍK 

Den v zoo 
V pátek 31. března, poslední březnový den, jsme se společně vypravili na výlet do 

zoo. Hned po příchodu jsme se rozdělili do skupinek a vyrazili jsme pozorovat ranní 

probouzení zvířat. Mimo jiné jsme měli možnost pozorovat ošetřovatele, jak pečují            

o lachtany, levharty při hře, či obdivovat plavecké umění tučňáků. Samozřejmě jsme 

nezapomněli na občerstvení a zakoupení suvenýrů. Počasí pro návštěvu zoo bylo ideální       

a celá třída se bavila. Zoo jsme opouštěli unavení, ale plní dojmů. Za pedagogický dozor 

musím všechny žáky pochválit za vzorné chování. Opravdu se těším na další společnou akci. 

                                                                        Ing. Michaela Marešová 
 

Jeden svět  
Návštěva festivalu Jeden svět patří v naší škole k tradici. Příběhy, které děti 

zhlédnou, je vždy osloví. Umí se nad osudy druhých zamyslet a diskutovat o nich. 

K celkové atmosféře přispělo i prostředí starého pražského kina Ponrepo. Žáci 5. B         

a 5. C přímo hltali očima jednotlivé filmové příběhy. Problematika dětí žijících v jiném 

koutu světa či v jiných podmínkách je přinutí přemýšlet i o sobě. 

                                                                           Mgr. Zuzana Piherová 
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ZÁBAVA - I. STUPEŇ 

„10 dkg vajíček, prosím.“ 

„V celku, nebo nakrájet?“ 

Velikonoční tvoření 
Co je potřeba: 

    silikonová forma, miska, bílá sádra, voda, vodové  

    barvy, štětec, lak ve spreji 

1. Připravte si silikonovou formu a postavte ji na  

    pevnou podložku (např. na prkénko). 

2. V misce si rozmíchejte sádru s vodou (60 ml vody 

    na 100 g sádry). 

3. Sádru nalijte do formy a nechtě důkladně  

    zaschnout. 

4. Odlitek vyndejte z formy a nechte znovu 

    proschnout z druhé strany. 

5. Vajíčka pomalujte podle vlastní fantazie. 

6. Po zaschnutí barev přestříkejte lakem ve spreji,  

    aby barvy nepouštěly. 

Sousedka se ptá malého Toníka, který právě 

začal chodit do první třídy: 

„Co je tvůj nejoblíbenější předmět ve 

škole?“ 

„Asi zvonek, paní Krhavá.“ 
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6. ROČNÍK 

Cizinec našinec 
Vzhledem k tomu, že naši školu navštěvují děti různých národností, využila škola nabídku 

účasti v projektu Cizinec našinec, kterou zprostředkoval Úřad Městské části Praha 15. Projekt je 

zaměřen na velmi aktuální téma společnosti – vztahů mezi lidmi různých národností. U nás se projektu 

účastní žáci 6. ročníků vždy po 2 hodinách měsíčně.  

 Ve výuce je uplatněna metoda CLIL s přesahem do polylingvní (vícejazyčné) komunikace. 

CLIL je dynamickou, motivující formou výuky, znamená pro žáky příležitost používat cizí jazyk jako 

prostředek komunikace přirozeným způsobem. Čas strávený s cizím jazykem je až několikanásobně 

delší v porovnání s běžným jazykovým vyučováním. Učení je bezděčné, a tedy velmi efektivní,             

s dlouhodobými výsledky. 

Projekt řídí dva lektoři – vedoucí učitel workshopu a asistent. Komunikuje se anglicky, česky, 

zařazeny jsou pojmy z rodných jazyků žáků cizinců. Tématem je různorodost svátků a tradic                 

v odlišných kulturách. Učivem pak kultura, svátky, jídlo, jazyk, jazykové verze názvů. 

Cílem projektu je projevit respekt a zájem o tradice odlišné kultury formou spolupráce, 

překonávat jazykovou bariéru s cílem poskytnout radu a pomoc spolužákovi z jiné země, využít své 

znalosti anglického jazyka jako prostředku interkulturní komunikace. Největším problémem 

komunikace je neznalost jiné kultury, nepochopení se navzájem. V tomto projektu jde o překonání 

bariér za pomoci anglického jazyka jako prostředku komunikace dětí mluvících česky, vietnamsky, 

romsky, rusky, bulharsky, rumunsky, hebrejsky atd. 

                        Z propozic H – Tritlon, o. s., Marcel Voneš, Praha 5 sestavila Mgr. Květa Nekolová 
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7. ROČNÍK 

Výukový program v zoo 
Dne 28. března se 7. třídy vydaly do pražské zoo na výukový program. Sraz byl už             

v 8 hodin. Po příjezdu do zoo jsme se rozdělili na dvě skupiny podle tříd. Moje třída, 7. B, měla 

nejdříve výukový program. Paní učitelka Merxbauerová nám rozdala pracovní listy, aby si ověřila, 

že jsme dávali pozor. Pak jsme se vydali do pavilonu Afrika zblízka. Zde jsme měli vyplnit pracovní 

listy a prohlédnout si různá místa. Stejným způsobem jsme prošli kolem žiraf nebo roztomilých 

surikat. Po vyplnění pracovního listu si nás přebrala paní učitelka Procházková, přesunuli jsme se 

do dolní části zahrady a dostali jsme rozchod. Moje skupina se hned v prvních minutách stihla 

ztratit, ale naštěstí jsme sraz stihli. Většina dětí hned běžela do rezervace Bororo, kde se 

pořádně vyřádili. Výlet se nám moc líbil. 

                                                                                   Michaela Hertlová 
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8. ROČNÍK 

 

Návštěva německého představení 
Ve čtvrtek 30. března se 8. a 9. třídy vydaly do Salesiánského divadla na představení 

v německém jazyce. To je velice výjimečné, proto jsme byli mile překvapeni. 

 Představení s názvem 3 x ÜBER DIE LIEBE (3x O LÁSCE) je inspirováno pohádkami 

dánského spisovatele Hanse Christiana Andersena. Celkem jsme zhlédli tři poutavé příběhy. 

Všechny byly o lásce a to ať už o té nešťastné, nebo upřímné, dětské či sobecké. Všemi 

příběhy nás provázel vypravěč – německý profesionální herec Max Mauer. 

První pohádka vyprávěla o promarněné lásce, jmenovala se „Malá mořská víla“              

a bohužel skončila špatně stejně jako v originále. Druhý příběh „Pasáček vepřů“ byl              

o sobecké princezně, která milovala drahocenné věci. Poslední hra vyprávěla o Gerdě, které 

Sněhová královna vzala nejlepšího přítele Káje. Tato pohádka ale skončila dobře. 

 Mnoha slovům jsme nerozuměli, ale to vykompenzovalo umění herců vyjádřit slova 

pohybem. Hry byly celkem povedené a lidé v sále se často smáli.                   

                                                                                  Sára Nygrýnová 
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9. ROČNÍK 

Deváťáci v zoo 
Dne 24. března byla třída 9. B v pražské zoologické zahradě. Žáci mohli chodit po skupinkách 

kamkoli chtěli. Zvířata byla většinou venku, a když ne, šli jsme za nimi dovnitř. Měli tam roztomilé surikaty 

a legrační tučňáky. Také jsme viděli malé slůně s jeho rodinou. Dále jsme si prohlédli např. žirafy, lední 

medvědy, opice a různé druhy ptáků a plazů. Byl to příjemný výlet, ale počasí mohlo být trochu lepší.  

Žáci 9. A se vydali do zoo spolu se třídou 6. B. Jejich návštěva zahrnovala i prohlídku s průvodcem 

s názvem Primáti. Navštívili např. venkovní výběh lemurů, pavilon goril nebo Indonéskou džungli.  

                                                                             Vendula Máliková, Daniela Márová 

Konec se blíží…  
 Vzhledem k blížícímu se konci školního roku se naše třída 9. A pustila do vytváření triček. 

Domluvili jsme se poměrně snadno, a proto se už několik týdnů po objednání dala výroba triček směle do 

pohybu. Starosti s objednávkou nám ulehčila naše třídní paní učitelka Nekolová.  

 Když k nám do třídy o další měsíc později připutovala krabice s naším výtvorem, všichni jsme 

byli viditelně nadšení. Trička jsou jednoduchá a přesně taková, jaká jsme je chtěli. Kromě triček se                

v krabici skrývaly i absolventské šerpy, ty se nám také velmi líbily. 

 Nyní čekáme na zhotovení ročenky. Doufáme, že i ta bude také dle našich představ. Je po 

zkouškách a jak vidíte, celá naše třída se pečlivě připravuje na poslední zvonění.  Chceme, aby bylo stejně 

vydařené, jako ta v minulých předchozí, když se loučili naši starší spolužáci. 

                                                                                                                Lucie Bartošová 
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 ZÁBAVA – II. STUPEŇ 

 

Optické klamy 

Jakou barvu mají čtverce? 

Zakryj prstem přechod 

mezi nimi. 

Obrázky jako živé. 

Přibližuj a oddaluj hlavu od obrázku, 
bílá zář se bude měnit. 
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RE-PLAY 
 

Specifikace pro technicky pokročilé:  

Procesor Intel Core až i7 Kaby Lake, až 17.3" 4K 11520x2160, RAM až 32GB DDR4, Nvidia GeForce 

GTX 1080 8GB, WiFi, Bluetooth, HD webkamera, HDMI, USB-C, USB 3.0, podsvícená klávesnice, 

Windows 10.  

                                                                                                  Matěj Lůžek 
 

Herní notebook Razer: Project 

Valerie 
Tento notebook je opravdu silný, co se 

týká výkonu a rychlosti. Zajímavé je na něm ale 

něco jiného. Razer chtěl přijít s něčím, co tu 

ještě nebylo. Notebook se od ostatních liší tím, 

že vlastní tři monitory. Má totiž navíc další dva 

vysouvací monitory, které se spojí dohromady a 

vytvoří tak široký herní obraz. Každý monitor 

má úhlopříčku 17,3 palců s kvalitou 4K, což je 

zatím nejvyšší kvalita obrazu. 

Zero Horizon Dawn 
Tato hra na první pohled vypadá jako spojený Star Wars 

a Avatar dohromady. Příběh vypráví o tom, že svět zasáhla 

apokalypsa, a tak začíná všechno pěkně nanovo. Moderní doba 

zanikla, a tak se vrací opět čas lovců, sběračů, králů a 

poddaných. Samozřejmě se vracejí i dinosauři v podobě 

Robosaurů. A vy se bráníte pouze lukem a šípem. 

 Hlavní postavou hry je mladá lučištnice Aloy. Úkol 

Aloy je jasný. Začlenit se mezi lidi do kmene Nora uctívajícího 

mateřskou bohyni. Potom se ale Aloy vydá na cestu s úkolem 

přijít na to, proč došlo ke zkáze světa. 

 Hra nabízí skvělou grafiku, nabytý příběh, zajímavý 

svět a několika hodinovou zábavu, vyšla  však bohužel pouze 

na Playstation 4 a Playstation 4 PRO. 

                                                           Vojta Kápička 

 

Razer: Project MCFLY 
Project MCFLY je myš, 

kterou nenajdete jen tak v obchodě. 

Tato myš totiž umí létat. Opravdu! 

Razer vytvořil po mnoha testech 

myš,  která sama létá. V myši jsou 

uloženy magnety, v podložce také, 

a tím podložka vytváří magnetické 

pole, které umožňuje myši létat. 

Zda tato novinka najde využití 

v praxi, ukáže teprve čas. Myš 

zatím není v prodeji a její cena je 

též neznámá. 

              Matěj Lůžek 
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CO? KDY? KDE? JAK? 
 

Magičtí Lucemburkové v Karolinu 
Tato výstava zachycuje dobu vlády českých králů                    

a moravských markrabat z rodu Lucemburků. Budou zde představeni 

hlavně čeští králové Jan Lucemburský, Karel IV., Václav IV.             

a Zikmund Lucemburský. Na výstavě Magičtí Lucemburkové 

můžeme jejich dobu zažít na vlastní kůži. Návštěvníci se mohou těšit 

na virtuální listování v dobové literatuře.  

 Vystaveny budou vzácné knihy z proslulé knihovny Václava IV., modely staveb hradů i repliky 

strojů vyrobených podle dobových technických výkresů. Na výstavě se nachází sochy z Rožnova pod 

Radhoštěm od sochaře Igora Kitzbergera. Největším lákadlem jsou především repliky korunovačních 

klenotů - koruny císařů říše římské a koruny Svatováclavské. Korunu svatého Václava nechal zhotovit 

Karel IV. pro svoji korunovaci v roce 1347. Je to jedna z největších českých středověkých památek. 

Svatováclavskou korunou byli korunováni všichni králové a císaři až do 19. století.  

                                                                                                         Anna Cieslarová 

 

Mimi šéf 
Přijďte se podívat od 20. dubna na animovanou komedii 

„Mimi šéf“. Tato komedie je o zvláštním batoleti. Nosí oblek 

a kravatu, mluví a chová se jako tajný agent. Toho všeho si všimne 

jeho starší bratr Tim, který neměl zrovna velkou radost z jeho 

příchodu do rodiny. Timovi totiž vyhovovalo být jedináčkem. Mimi 

šéf je ve skutečnosti protřelý byznysmen posedlý obchodními 

úspěchy. Pracuje pro organizaci BabyCorp a jeho hlavním posláním 

je zjistit, proč lásky k dětem ubývá. Tím pádem podíl BabyCorp na 

trhu klesá, o to rychleji však rostou výsledky konkurenční 

společnosti Štěně a.s. Ta místo dětí prosazuje do rodin chlupaté, 

roztomilé mazlíčky a její zakladatel si může spokojeně mnout ruce 

a věřit, že děti z byznysu s láskou úplně vyšoupne. Mimi šéf se 

musí se svými pomocníky z BabyCorp vydat na speciální misi za 

záchranu rodičovské lásky. A aby v boji proti konkurenci uspěl, 

musí na svou stranu získat i svého staršího brášku. 

                                                                      Lucie Příkopová 

Šmoulové: Zapomenutá vesnice 
Do kin vstoupil nový šmoulí 

animovaný příběh „Šmoulové: Zapomenutá 

vesnice“. Šmoulinka se po nálezu tajuplné 

mapy vydává společně se svými nejlepšími 

kamarády Koumákem, Nešikou a Silákem na 

vzrušující a napínavou pouť Zakázaným lesem 

plným kouzelných stvoření, aby nalezli 

tajemnou, dávno ztracenou vesnici dříve, než 

se to podaří zlému kouzelníkovi Gargamelovi.  

Tento snímek měl původně navazovat 

na předchozí dva filmy: „Šmoulové“                

a „Šmoulové 2“, ale nakonec bylo rozhodnuto, 

že se stane prvním dílem úplně nové série 

šmoulích filmů. 

                            Anna Cieslarová 
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http://www.csfd.cz/film/245686-smoulove/
http://www.csfd.cz/film/301938-smoulove-2/
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